
�ైజ ��ణ క	సువ ాదూ తరహద నడుగ�ె�!

�ాను �క�వ�� �ాగ క	త �ా�ెయ	!య ��ణవను" ఇందు నన" మగ, ఆనంద�'ె (ెూడలు శక+,ల! ఎంబుదు /0�ాగ నన'ె
బహళ ,2ాద 3ా4తు.నమ5 �క�ం6న	!య క7ె8 9ెౕ;ె, ఈ=ౕన క7ె8  9ెౕ;ె! ఎం�ెను"త? �టుABరు Cడువదు వృదEతFద
ల�ణ3ెందు నన'ె 'ెూ/?ద�రూ నన'ె �జ3ా=యూ ,2ాద3ాగుత?	�ె. నన" ఆ �ా�ెయ	! అంతహ ,�ెౕష3ెౕ�తు??

ఒంబత?�ె తరగ/వ;ె=న నన" ��ణ 'ాంJౕKౕయవర న4ౕ 7ా	ౕమ ఎంబ ��ణ పదE/యనుMార3ా4తు. అదర	!యూ
Mెౕ3ా'ాNమ ఆశNమద	!య న4ౕ 7ా	ౕమ ,�ా+లయద	!8ౕ �ాను �ాలు� వరుష క	7ె. ��ణ3ెంద;ె �సగO6ంద
P7ె?Mెదు �ాలు� 'ెూౕ�ెగQRెళ'ె ST6టుA 9ెౕారు తరువ  Uాఠగళల!; పNకృ/య జ7ె ఇ�ె�ౕ సWాజ(ె�
ఉపYగ3ాగువంతహ సంMా�ర, 9ౌ6Eక ,(ాస [ాగు కుశల7ె UాNప?'ెూ0సువ 'ాంJౕKౕ పN\ౕత న4ౕ 7ా	ౕమ ��ణ
పదE/య	!�ె.    ర,ౕందN�ాథ ^ా'ెూౕరర �ాం/�(ెౕతనద	!ంద �Nౕ9ాయO�ాయక_ [ాగు �Nమ/ ఆ�ా�ెౕ, ఈ
దంప/గళ` 'ాంJౕKౕయవర కనBన	!య ఈ ��ణ పదE/యను" క	తు బం6ద�రు. 'ాంJౕKౕయవర ��ణపదE/'ె
^ా'ెూౕరర �సగOద క�ా UెNౕమద జ7ె �ెూరPతు. అవ;ెౕ ఈ Mా�ెయను" UాNరంaBదరు. నన" తం�ె-7ా4  ఈ
పNYౕగద	! bాగవSBదరు. ఈ �ా�ెయ	!య ��ణపదE/ ఎషుA 9ెౕ;ెcా=7ె?ంబుదను" �ాను �మ'ె [ెౕళబయసు7ె?ౕ�ె. 

UాN\గళUాN\గళUాN\గళUాN\గళ పdచయపdచయపdచయపdచయ
అరణ+ మతు? అరణ+గళ	! 3ాBసువ (ాడుUాN\గళ సంర�fె ఎంబుదర బ'ెg హర^ె Wాతన"డు/?రువదు ఈ=ౕన (ాలద
ఒందు fashion ఆ=�ె. ఆద;ె 25-30 వరుషగళ Sం�ె బdౕ ఒణ చhెO Wాడ�ె నన" �ా�ెయ Uాiౕల గురుగళ` హలBన
=డద దటA3ాద ^ెూం'ెగళ jౕ�ె కూTB  నమ'ె ఇద�ె"ల! క	సు/?ద�రు. (ాTన	!య Kౕవన, jౖ న,;ెౕ0సువ
(ాడుUాN\గళ  9ెౕ^ెయ క7ెగళ`, గaO\cాద �గ;ెయ 9ెౕ^ె4ం�ాద అ/ౕవ 3ెౕద�ె, ఆ నంతరద (ెూౕ,యను"
దూ;ెMెద పNసంగ, ;ా/Nయ కత?�ెయ	! అరణ+ద	!య (ె;ెయ సుత?ముత?	న (ాడుUాN\గళ దశOన, ఇదdం�ా= UాN\గళ
jౕ	న మమ7ె, ఇ3ెల!వkగళను" �ావk P,'ెూటుA ఆ	సు/?�ె�వk. ఇంతహ క7ెగళను" (ెౕళ`త?�ె �ావk 9ెQె�ెవk. ఈ అరణ+
Uాఠగ0ంద�ె నమ'ె అరణ+ మతు? (ాడుUాN\గళ jౕ	న lNౕ/ [ెచుmత? [ెూౕ4తు. అవkగళ పdచయ3ా4తు. ఒణ
Uాఠగళ	!య పశు-పnగళ [ెసdన జం/Nయను" �తNగళ	! �ెూT �ెనlన	!డువ ఈ=న dౕ/ నన" మక�0'ె oౕస�ా=�ె. 
గడ�;ెూౕ	యంతహ (ాTన	!రువ K�ెpయ	! కూడ అరణ+ [ాగు �ా�ెగళ మధ+ cావ�ె �ెంటుతన ఈ=ల!. 
సంతరసంతరసంతరసంతర సంగ/సంగ/సంగ/సంగ/

సంత తు(ా;ామ ఇవర పద (అభంగ)గళను" �ావk కS ఔషJయను" కుTదం7ె క	య	ల!. ఆ2ాఢ /ంగ0న ఏ(ాద�య
6నగళ	! నమ5 �ా�ెయ	! ఒందు బ'ెయ ’సంతర సjvలన’3ెౕ Mెౕరు/?తు?.  9ెౕ;ె 9ెౕ;ె సంతర భజ�ెగళను" [ాడువదు, 
సంతర Kౕవన చdతNవను" ఆధdBద �ాటకగళను" Wాడువదు, bాషణ, �ెౕఖన, సంతర �తNగళ`, ఇవkగళ�ెౕ ఆద ఒందు
హస?	xతద a/?ప/N(ె, ఇంతహ (ాయOకNమగ0ంద�ెౕ ఈ 10-15 6నగళ` [ెౕ'ె సdయు/?ద�y 'ెూత?గు/?ర	ల!. ఇవర
పదగళను" [ాడు/?రు3ాగ�ె bైర, ;ాగద పdచయ నన'ె ఆ4తు. సంతర (ావ+, అవర ఇ/[ాస, అవర తత?z{ాన, 
ముం7ాదవkగళను" �ావk సులభ3ా= క	యుత? [ెూౕ�ెవk. ఆగ ఇంతహ ,షయగ0'ా= సFతంతN3ా= ldయడు�గళ`
ఇర	ల!.    
సస+,{ానసస+,{ానసస+,{ానసస+,{ాన క	తక	తక	తక	త బ'ెబ'ెబ'ెబ'ె



సుWారషుA Mా�ెగళ	!య సస+,{ానద పdచయవను" పkస?కగళ	!య ఆకృ/ �ెూౕT ఇల!3ె 'ాKన Uా7ెNగళ	! ST6టA
,,ధ పN(ారగళ ఎ�ె, హూవk గళ WాS/యను" కంఠUాఠ WాT పdౕ|ెcాద మరు6న3ెౕ మ;ెతుCడువ ఎ2ెూAౕ
,�ా+}Oగళను" �ౕవk �ెూTరబహుదు. న4ౕ 7ా	ౕమ ,�ా+లయద	! WాతN నj5ల!రను" Mా�ెయ సుత?ముత?	రువ
[ెూల-గ�ె�గ0'ె ఇల!3ె  సoౕపద	!రువ (ాTన	!8ౕ క;ెదు(ెూండు [ెూౕ= క	సువ పdUాఠ,తు?. ~ద~దలు నమ5ను"
న�ెసుత? [ెూౕదం7ె ఇదు ఈ =డ, ఈ హూవk, ఎందు బ\�సుత? [ెూౕగు/?ద�రు. ఇదdంద ఎ�ె, హూవk, హణు� గురు/సువ బ'ె
'ెూ7 ?ాగు/?తు?. �ావk 9ా;ె(ా4, హు\Mె(ా4, �ె	!(ా4గళను" క�ె!Mెదు (ెళCద�ద�ను" /ను"త?�ె సస+,{ాన క	7ెవk. ఈ
dౕ/cా= /ను"త? /ను"త? క	యువ పదE/యను" �ాను అjౕd(ె'ె బం�ాగ�ె �ెూౕTదు�.  ఆద;ె అ	! (ెౕవల hాక�ెట, 
చూ+4ంగ గ_ కచుmవ [ాగు  (ెూౕక, Uెl� కుTయువ ,�ా+}Oగళ సం�ె+8ౕ [ెచుm. (ా4 - హణు�గళను" /ను"త?�ె నమ'ె
ఈ ,షయగళ {ాన3ాగు/?తు?. (ాడుగళ	! అ�ెయు/?ద�ం7ె �సగOవను" �ెూౕడుత? [ెూౕదం7ె �ావk సస+,{ాన క	7ెవk. 
సస+,{ానద  B� Eాంత నమ5 కfె�దుd'ె మూ/Oమం7ా= �లు!/?తు?. ఇద�ె"ల! గురు/సలు నమ5 ��కరు క	Bదరు. 
Uాjట �ాయవpజOంట ;ెiకు+లర ఇదు ఎ�ెగళ jౕ�ె (ాణువ ;ెౕ2ెగళ` ఎంబుదు 'ెూ7 ?ా�ాగ ఆ [ెసరు నమ5ను"
[ెదdస	ల!. ఏ(ెంద;ె నమ5 మ�ెయ Sత?	న	!య పప4 హ\�న �ಡದ ఎ�ెగQెౕ ఆగ నమ5 కణు5ం�ె బందు �లు!/?ద�వk. 

పdౕ|ె'ా= నమ5 ఏళ�ెౕయ తరగ/య ��కరు 9ెౕ;ె9ెౕ;ె =డ గం^ెగళ ఎ�ె - హూ,న �తNసంపkట తcాdసలు
[ెౕళ`/?ద�రు. అద(ా�= �ావk సుత?ముత?	న గుడ� - క\3ెగళ	! బ;ె'ా	�ంద హుడుకుత? [ెూౕగు/?�ె�వk. ఈగ 25-30

వరుషగళ` సdద jౕ�ె కూడ Mెౕ3ా'ాNమద పdసరద	!య Uాjట �ాయవpజOంట ;ెiకు+లర పN(ారద ఎ�ెగళ` ఎ	!

ఎ	! Bగుత?3ె ఎంబుదను" ఇ	! కు07ెౕ [ెౕళబ�ె!. ముం�ె  (ా�ెౕజద	! సస+,{ాన క	య	(ె� cావ�ెౕ 7ెూంద;ె
ఉం^ాగ	ల!. ఈ ,షయద	! ,శF,�ా+లయద	!8 పNథమ కNWాంక గ0B �ాను UాMా�ాగ �N�ెసరు 9ెను" తటుA3ాగ
ఈ ,షయ �ాను (ా�ెౕజద	! క	య	ల! స�; అదు Mెౕ3ా'ాNమద Mా�ెయ (ెూడు'ె! ఎందు మనB�న	!8 అందు(ెూం�ె. 
బదుక	(ె�బదుక	(ె�బదుక	(ె�బదుక	(ె� గ\తగ\తగ\తగ\త

ఒందు �ౕరు �ెౕఖdBiAరువ 7ెూiA'ె ఎరడు న	!గ03ె. ఒందdంద సdcా= �ౕరు హdయుత?�ె; ఇ�ెూ"ందర	!ంద �ౕరు
Mెూౕరుత?�ె. Sౕ=� �ాగ 7ెూiA బd�ాగ	(ె� ఎషుA 3ెౕQె STయువదు? ఈ dౕ/య గ\తద పkస?కద	!య ఉ�ాహరfెగళను"
ఓదు3ాగ ఇవkగళను" బదుPన సమMె+గ0'ె ెూౕTసలు Mాధ+3ెౕ ఎంబ పN�ె" మనద	! మూడువదు. చురుకు బు6Eయవను
Mెూౕరువ న	!యను"  ము�m సమMె+యను" బ'ెహdసువను. న4ౕ 7ా	ౕమ �ా�ెయ	! ఇంతహ ాణతనద ఉత?రగళను"
కండు STయు/?ద�రు. ఘ�ా(ారగళ కల��ె [ాగు అద(ె� సంబంJBద గ\తగళను" �ాను [ెౕ'ె క	7ె ఎంబుదను" [ెౕళ`3ె. 

పN/ 6నద ౩ గం^ెగళను" ఉ7ా�దక (ెలస(ె� వ+4స9ెౕకు ఎంబ కటAప�fె  ఆ �ా�ెయ	!తు?. 'ాంJౕKయవర సFంతశNమద
;ెూiAయ  (bread labour) ఆగNహ [ాగు ,�ెూౕ9ాKయవర ��ణద  ము�ాంతర సWాజ(ె� ఉపYౕగ3ాగువ (ాయO
[ాగు అదర జ7ె ,{ాన ��ణద అbా+స ఎంబ ఎరడు ఉ�ె�ౕశగళ` ఈ కటAప�fెయ Sం�ె ఇద�వk. ఇదdం�ా= �ాను (ెల
6న ఆకళ (ెూiA'ెయ	! (ెలస Wాడ7ెూడ=�ె. ఆగ [ెూస�ా=8ౕ (ెూiA'ెయను" కటుA/?ద�రు. ఇద(ా�= పN/Yదు ఆకళ`
6న(ె� ఎషుA �ౕరు కుTయుత?�ె, ఎల! ఆకళ`గ0'ా= ఎషుA �ౕరు �ెౕఖdస9ెౕ(ాగబహుదు, ఇద(ా�= ఎషుA ఉద�గల [ాగు
ఆళద 7ెూiA 9ెౕ(ాగువదు, ఈ 7ెూiAయను" కటA	(ె� ఎషుA ఇiA'ెగళ` 9ెౕ(ాగువవk, ముం7ాద ,వరగళను" కండు
STయువ (ెలస నన" ��కరు నన'ె (ెూiAద�రు. ముం6న ఒందు 3ారద వ;ె'ె ఈ �ెక�గళ` నన"ను" Mె;ెST6టAవk. 
ఘ�ా(ార3ెంద;ెౕను, బPౕiన ఆ(ార,ద�;ె �ెక� [ెౕ'ె, ఘన ఆళ7ెయను" కండు STయువ బ'ె, 7ెూiAయ ఉద� - అగలగళ
వ+7ా+స3ా�ాగ  ఆళ [ెౕ'ె WాUాO^ాగుత?�ె, 7ెూiAయ 'ెూౕ�ెగళ ,B?ౕణOక�నుMార3ా= ఇiA'ెగళ సం�ె+ ముం7ాద



�ెక�ద dౕ/యను" �ాను ఎంటు 6నగళ	! క	7ె. 
అT'ెమ�ెయ	!ందఅT'ెమ�ెయ	!ందఅT'ెమ�ెయ	!ందఅT'ెమ�ెయ	!ంద ��ణ��ణ��ణ��ణ

(ెలస Wాడుత?�ెౕ�ె  ,{ాన క	యువ ఇ�ెూ"ందు ఉ�ాహరfె ఎంద;ె అడు'ెమ�ె జ3ాబు�ాd వSసువదు. నమ5
�ా�ెయఊటద మ�ెయ	! 6�ాలు నూరు జన ఊట Wాడు/?ద�రు. ఇవd'ా= అడు'ె వ+వMె�య  [ెూfెయను" ఎంటు
,�ా+}O-��కర తండ(ె� సర/cా=   (ెూడ�ాగు/?తు?. ఈ తండ(ె� 3ార(ె� తగలువషుA హణవను" (ెూడ�ాగు/?తు?. తండద
సదస+రు (ెలసవను" హం�(ెూండు ప�ణO 3ారదఊటద ,వరగళను" YౕKసు/?ద�రు. ఆ[ార�ాస�ద �యమక�నుసdB, 
ఎల!dగూ Mెౕరువంతహ [ాగు �6OషA పTBద హణద	! నూరు జనర bెూజనవ+వMె� Wాడువదు ఒందు �ెూడ� స3ా�ా= 

�లు!/?తు?.  ఆలూగ�ె� అగg,ద�రూ అదర	!య ఆ[ారసతFగళ బ'ెg ఓ6�ాగ అదు (ెౕవల lష�ప�ాథO3ెందు కండు బం6తు.   
Sౕ'ా= అదు నమ5 cా64ంద [ెూరCతు?. అగత+3ాద B"' Eాంశగళ బ'ె=న ఆ� B ఎ_ ఆ� ద కటAQె పN(ార ఎfె�
(ెూండు తంద;ె అదు నమ5 బెటను" త�ె(ెళ Wాడు/?తు?. Wాదd గృS\య	!ద� ాణతన నమ5	!ర6ద�dంద ఆ[ార�ాస�
మతు? అథO�ాస�ద jౕళ కూడుత?�ె ఇర	ల!.  ఆద�dంద నమ5 ఆ[ారYౕజ�ె పkస?కద	!8ౕ ఉ0యు/?తు?. 9ెౕQె
9ెౕయ	(ె� సd 3ెౕQె 'ెూ/?ర	ల!; ఇదdంద ఉరువల 3ెచm [ెచుm/?తు?. ;ా/Nయ కత?�ెయ	! Uా7ెNగళను" 7ెూQెయు3ాగ   
నమ5 ఈ Mెూౕతు [ెూౕద (ాళగద ,వరగళను" �ెనlB మరు6నద అT'ెయYౕజ�ె బ'ెg  Y�సు/?�ె�వk. ఈ dౕ/cా=
గృహఅథO�ాస� మతు? పNత+� అT'ె ఇవkగళను" �ావk ఇ	! క	7ెవk. (ెూత?ంబdయ	! 10600యు�టుA ’అ’ KౕవసతF గ03ె
ఎంబుదను" �ాను jTక� (ా�ెౕKన 10 వరుషగళ	! క	య�ె ఎంట�ెయ తరగ/య	!� �ాగ ఈ అT'ె మ�ెయ	! క	7ె. 
UెNశ� కూకరద	!య ఉ= [ాగు ఉష�7ెయ bౌత�ాస�ద Uాఠగళను" కూడ ఇ�ెౕ అT'ెమ�ెయ	! క	7ె. 
కృ�కృ�కృ�కృ� పNYగపNYగపNYగపNYగ

నమ5	!య పN/ ,�ా+}O'ె కృ�'ా=8ందు ఒందు తుండు గ�ె�యను" (ెూడు/?ద�రు. అ	! cావ 9ెQె 7ె'ెదు(ెూళ�9ెౕకు, 
భూoయను" [ెౕ'ె హద Wాడ9ెౕకు, cావ 'ెూబ�ర cా3ాగ [ాక9ెౕకు, ఇ�ెల!ర [ెూfె నమ5�ెౕ�ె. గ�ె�'ె �ౕరు\సలు
MాకషుA 9ెౕT(ె ఇద�ద�dంద (ెల సల ;ా/Nయవ;ె'ె కూడ9ెౕ(ాగు/?తు?. నడు;ా/Nయ	! నd-7ెూౕళగ0'ె [ెదరుత? తమ5
తమ5 భూo'ా= ఎల!రూ �ౕరు తరు/?ద�రు. ఇదర Mాగువ0 Wాడలు నమ'ె కృ� [ాగు 7ెూౕట'ాd(ెయ {ాన
ప�ెయ9ెౕ(ాగు/?తు?.  ఇ2ెAల! WాTదరూ (ెూ�ె'ె అనుభవ,ద� ;ైతd'ె ~;ె [ెూౕగ9ెౕ(ాగు/?తు?. జUా��ంద భత?ద
9ెQెయ బ'ెg క	తు బం6రువ ము(ె?ౕశFరbా4, �ాN|ెగళ jౕ�ె పNYౕగ Wాడువ UెNౕమbా4, ఇMాNఇల6ంద ముl�న
వయB�న	! బందు కుదు;ె హూT [ెూల'ెలస Wాడువ �Nౕ హ�ె, ముం7ాదవరు నమ5 సుత?ముత?లు కృ�(ెలస
Wాడు/?ద�రు. అf �ాMా[ెౕబ సహసNబు�ెE ఇవరు [ెూస [ెూస పNYౕగగళ బ'ెg సల[ె �ౕడు/?ద�రు. ఇంతహ 3ా7ావరణద	!
ఒక�లుతన Wాడుత? కృ� ,షయద బ'ెg ఎ2ెూA [ెూస [ెూస సంగ/గళను" �ావk క	7ెవk. 

cార [ెూలద	! [ెచుm 9ెQె బరుత?�ె ఎంబుదర బ'ెg నమ5	! స��ెO ఇరు/?తు?. 9ెQె [ెచుm బర�ెందు MాకషుA 'ెూబ�ర
[ాPద;ె అదు నషA ఎంబుదు ఆగ 'ెూ7 ?ా4తు. �ా�ెౕ ఒj5 బద�ె(ా4 �ెూడ��ాగ�ెందు MాకషుA 'ెూబ�ర - బ(ెiA�ంద
'ెూౕమూతN - సురు,�ాగ ఎరడు (ెౕK తూకదషుA మ[ా'ాతNద ఒందు బద�ె(ా4 9ెQెB�ె. వ�ాOద 3ారద సం7ెయ	!
ఈ అజసN(ాయద బద�ె(ా4 Wార	(ె�ందు ఇ^ాAగ ఒబ� 'ాNహకనూ కూడ అదను" (ెూళ�	ల!. ఇదు ఒందు 9ెౕ;ె క7ె8!
సKౕవసKౕవసKౕవసKౕవ ��ణ��ణ��ణ��ణ

�ైSక శNమద	!8ౕ ,�ా+}Oగళ 3ెౕQె 3ెచm3ాగువదdంద  న4ౕ 7ా	ౕమ �ా�ెయ ,�ా+}Oగళ` ఓదు-బ;ెగళ	!



Sందు0యు7 ?ా;ె ఎందు ఈ Mా�ెయను" ఎ2ెూA జనరు ఎ2ెూA సల దూ�సు/?ద�రు. ఆ=న మ�ాNస ;ాజ+ద	! బు�ా6
��ణవను" క� �ాయ  WాT�ాగ నమ5 మక�ళను" �ైSక శNమద	! BP�B అbా+సద	! Sందు0సు7 ?ా;ె ఎంబ
తపk�/0వ0(ె4ం�ా= ఆ=న ముఖ+ స�వd'ె ;ాK�ాj (ెూడ9ెౕ(ా4తు. 
ఎల! తరద ఆవశ+క [ాగు అ�ావశ+క WాS/యను" క	యువ మక�ళ త�ెయ	! తుంC  పdౕ|ె 3ెౕQెయ	! WాతN
ాదు'ారన ^ెూl�'ె4ంద [ెూరబందం7ె ఒం�ాద jౕ�ె ఒందరం7ె WాS/యను" [ెూర ఎ'ెయుత? [ెూౕగువద(ె� {ాన
ఎంబుదర j�ె నంC'ె ఇరువవd'ె ఈ దూషfె సd8�"సబహుదు. గంధ(ామ!ద ఉ7ా�ద�ెయ �ాలు� పదE/గళను"
,వdసువదను" తl�ద	! ఆత రMాయన �ాస�ద	! Sందు0దవ ఎందు �ణO4సబహుదు. ఆద;ె ఒంబత?�ె తరగ/య
,�ా+}O'ె ఈ WాS/యఉపYౕగ3ెౕను ఎంబుదు ఇంతహ మహ�ౕయd'ె సంబంJBద  సమMె+యల!. అద;ె బదుక	(ె�
సంబంJBద ఎల! ,షయగళను" ఆళ3ా= అభ+BBద న4ౕ 7ా	ౕమ �ా�ెయ ,�ా+}Oగళ`  Kౕవనద [ెూౕ;ాటద	!
యశసు� గ0సు/?ద�రు. Sౕ=ద�రూ ఈ మక�0'ె చd7ెN, భూ'ెూౕల, ;ాజ�ౕ/ 'ెూ/?ల! ఎందు అను"వవd'ె ఏను Wాడ9ెౕకు?

భూ'ెూౕల ఈ ,షయవను" ఈ ాదూ తరహద �ా�ెయ	!  ఉ0దవరు క	తం7ె �ావk క	య	ల!. �ెౕశద ,,ధ
bాగగ0ంద మతు? [ెూర�ెౕశగ0ంద బరువ అ/}గళ bాషణ [ాగు అవర జ7ె=న పN�ె�"త?ర, అంhె �ౕi సంగNSసువ
హ3ా+స, క�ె- (ాదంబdగళను" ఓదు3ాగ S�ె"�ెయ	!రువ పN�ెౕశగళ పdచయ, ఇ3ెల!వkగ0ంద నమ5 భూ'ెూౕల ,షయద
{ాన సమృదE3ాగు/?తు?. ఒంబత?�ె తరగ/య	!� �ాగ శరతmందN ఇవర ప�ెర �ా, మతు? j�\యవర పNభు ప�ా;ె ఈ
పkస?కగళను" ఓ6 �ాను బNహ5�ెౕశవను" సు7 ?ాT బం�ె. భూ'ెూౕల నన'ె Kవంత ,షయ3ా=తు?; త�ె�ెూౕ,న ,షయవల!. 

;ాజ�ౕ/ మతు? MాWాన+{ాన క	సువద(ా�= నమ5 ��కరు 9ెౕ;ె dౕ/య�ె" అళవTసు/?ద�రు. 6న సంె నj5ల!రను"
కూTB అ 6నద వృత?పతNగళ	!య మహతFద [ాగు మన Mె;ెసువ సు6�గళను" ఓ6 /0సు/?ద�రు. అ ఘట�ెగళ బ'ెg
ఓదు3ాగ ఘట�ెయ ఇ/[ాస,  అ	!య ;ాజPౕయ S�ె"�ె ముం7ాదవkగళ బ'ెg [ెౕళ`/?ద�రు. కూ+9ా(ె� ర�య క0Bద
అణFస�గళ` [ాగు అవkగళను" త�ెSTసలు అjౕd(ె Wాడు/?ద� యత" ఆ (ాలద అ/ౕ మహతFద 3ా7ెOగQా=ద�వk. ఇద�ె"ౕ
ఆధdB ఎరడ�ె మ[ాయుదE, అదర నంతరద బండవళ �ెౕశగళ మతు? Mామ+3ా6 �ెౕశగళ నడు,న �ౕతయుదE, ఈ
B� Eాంతగళ	! హం� [ెూౕద ాగ/క B�/, అjౕd(ె [ాగు ర�యద నడు,ద� హ'ెతన, కూ+9ాద	!య (ాNం/, ఇ3ెల!వkగళ
బ'ెg నమ5 ��కరు /0B [ెౕళ`/?ద�రు. BFత�లOండ(ె� [ె�ెFicా ఎంబ ఇ�ెూ"ందు [ెసd�ె ఎంబ WాS/ అంhె
�ౕi4ం�ా= నన'ె /04తు. ఈ dౕ/య	!8 �ాను ఇ/[ాస క	7ె.
ఆధు�కఆధు�కఆధు�కఆధు�క పదE/పదE/పదE/పదE/

'ాంJౕKయవర ��ణ,hార, ర,ౕందN�ాథర క�ెయ బ'ె=న lNౕ/, మతు? ఇవkగళను" 3ాస?వ(ె� తరలు ,,ధ dౕ/య
సృజన�ౕల ��ణ పదE/య MాకషుA ఉ�ాహరfెగళ` నమ5 కణు5ం63ె. పdౕ|ెగళ	! Uెౕపరు CTసువ జ7ె పNత+�3ా=
ఒక�లుతన, అT'ె Wాడువదdంద STదు �ాటకగళ	! UాతN వSసువవ;ె=న ఎ2ెూAౕ చటువi(ెగళ	!, bాషణ, �ెౕఖన
ముం7ాదవkగళ	! కూడ నమ5 పdౕ|ె cాగు/?తు?. [ెూస [ెూస పNYౕగ0'ా=8 ఈ �ా�ెయ (ెూౕfెగళ` ఎందు
రూఢ3ా4తు. ఎల!dగూ ఎల! ,షయగళ` Mెౕర�ె9ెౕకు ఎంబ కటAప�fె అ	! ఇర	ల!. ,�ా+}O'ె (ెల ,షయగళ	! [ెచుm
గుణగళ` Cౕళ`/?ద�;ె ఇను" (ెల ,షయగళ	! కTj గుణగళ` �ెూ;ెయు/?ద�వk. Sౕ'ా= ఎల!రను" ఎల! ,షయగళను"
క	యువద(ా�= ఒం�ెౕ వగOద	! కూడువ అవశ+క7ె ఇర	ల!.  ఇదను" లnB అవరవd'ె STBద ,షయగళను" క	య	(ె�
9ెౕ;ె 9ెౕ;ె తరగ/య	! [ెూౕ= కూడ	(ె� అనుమ/ ఇతు?. �ాను ఒం�ెౕ వరుషద	! ఇం=!� (ా�=  ఏళ�ె7ె?, గ\త(ా�=
ఒంబత?�ె7ె?, మతు? Wాతృbా2ె'ా= హత?�ె7ె?య తరగ/గళ	! కూడు/?�ె�.



బు�ా6 ��ణవk ఈ పదE/య అ,bాజ+ అంగ3ా=తు?. దుT(ె'ె పN/2ె�, MాFవలంబ�ె, సమ7ె, MామూSక7ె ఇవkగళను"
�ావk 6న�త+ ఆచdసుత?  పNత+� Kౕవనద	! ఉపYౕ=సు/?�ె�వk. ఇ�ెౕ dౕ/cా= ఈ Wౌల+గళను" 9ెౕరూdస	(ా�=  
[ెూర'ె న�ెయు/?రువ సము�ాయ పdవతO�ెయ చళ`వ0గళ	! కూడ ,�ా+}Oగళ` హురుl�ంద Uా�ెూgళ`�/?ద�రు. 
భూ�ాన చళ`వ0య 3ెౕQెయ	! ఇTౕ �ా�ె8ౕ Uా�ెూgళ`�/?ద�dంద (ెల 6న �ా�ెయను" ముచుmవ పNసంగ బరు/?తు?. 
Wాయ3ాదWాయ3ాదWాయ3ాదWాయ3ాద నడుగ�ె�నడుగ�ె�నడుగ�ె�నడుగ�ె�

నన" ఈ �ా�ెయ వణO�ెయను" (ెౕ0దవ;ెల!రు ఈ �ా�ెయ	!�ె, �ావ� నమ5 మక�ళను" ఈ �ా�ె'ె క0సు3ెవk ఎందు
పN�"సు7 ?ా;ె.  'ాంJౕKయవర 'ాN~ౕ�ెూ+ౕగద కల��ె'ె కసబుiA 7ెూౕdBద  �ాసనద �ెూౕరfె4ం�ా= పNM �ాlత
(ార�ా�ెగళ జ7ెయ స��ెOయ	! అదు (ెూ�ెయ కNWాంకద	!�ె. �ాసనద అJకృత Wాన+7ె ఇల!ద ఇంతహ �ా�ెగళ	!
క	త మక�0'ె �ై�\క భ,తవ+,ర	ల!. (ెౕవల ఇ�ెౕ (ారణ6ం�ా= Uాలకరు ఈ �ా�ె'ె మక�ళను" క0సువదను"
�	!BCటAరు. భూ�ాన - 'ాNమ�ాన చళ`వ0గళ	! bాగవSBద (ెల (ాయOకతOరు తమ5 మక�ళను" ఈ �ా�ె'ె
క0B(ెూiAద�రూ ముం6న (ెల 6నగళ	!8ౕ �ా�ె పట6ంద మక�ళను" వా WాTదరు. సWాజ(ె� మతు? �ాసన(ె� ఈ
dౕ/య ��ణ 9ెౕ(ా=ర	ల!. ఇ�ెౕ నూ+నగండ6ం�ా= ,�ా+}OగQెల! �ెూందు/?ద�రు. cావ�ెౕ పdవతO�ెయ నడుగ�ె�
సుత?ముత?	న ,;ెూౕధద 3ా7ావరణద	! [ెచుm (ాల 7ాళలు శక+,ల!. 'ాNమ�ాన - భూ�ానగళ` Wాయ3ాదం7ె
సWాజద MాFథO [ాగు స��ెOగళ అ�ెయుబ�రగళ` ఒందు 6న ఈ అదు�త3ాద నడుగ�ె�యను" నుం=దవk. 

�ాను నన" మక�ళను" ఇ	! క0సబయసు7ె?�ె. ఆద;ె ఈ ాదూ తరహద నడుగ�ె� ఈగ ఇ�ె ఎ	!?
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 �ೂೕಧ	ಾ�ಮ, ಗಡ��ೂೕ�, 442605

ಅನು�ಾದಕ: ಪ��ಾಕರ �ಾ�ಾವ�ೕ

Traslated by Prabhakar Nanawaty

email: pkn.ans@gmail.com




